Educació
Àrea de Cicles de la Vida
La Rasa, 24
08221 Terrassa
Tel. 93 7803511 – Fax 93 7397053
7803511Fax 93 7397053
educacio@terrassa.cat
www.terrassa.cat/educacio

CIRCULAR INFORMATIVA

Benvolgut alumnat,
En resposta a la consulta que molts de vosaltres ens esteu fent sobre si, en cas de confinament, o bé ara amb la suspensió parcial de l’activitat presencial es retornarà la totalitat de la
quota o la part proporcional, us volem informar que des de l'escola s'ha fet un gran esforç
d’organització per poder mantenir l’activitat lectiva amb les condicions exigibles amb la situació actual.
Això ha comportat un cert esponjament de l’activitat presencial i un fort increment de
l’activitat telemàtica de forma que es puguin mantenir el gruix de continguts i programacions,
i l’alumnat pugui mantenir la seva progressió i superar el curs.
Per altra banda, les despeses fixes del centre (sou del professorat, assegurances, neteja,
subministraments, manteniment de l’edifici...) són les mateixes, amb o sense confinament.
L’únic estalvi que es podria produir és en consum d’electricitat i gas (en cas d'haver de
tancar el centre per confinament total), però, també s’han produït fortes despeses en
l’adaptació dels espais i estem tenint un increment considerable en el cost de la neteja i
desinfecció necessàries per garantir la seguretat sanitària en aquests moments de
pandèmia per Covid-19.
Per altra banda, cal tenir en compte que l'alumnat matriculat als Ensenyaments per Adults a
l’Escola Municipal La LLar es fa càrrec únicament d’una part molt reduïda del cost de la
plaça ja que la cobertura és d’un 6%.
Per tot l’exposat, i atès que no hi ha cap estalvi de costos per la reducció obligada de la
presencialitat a l’escola, no es preveuen retorns de quotes, ja que la contribució de l’alumnat
resulta imprescindible per poder donar continuïtat a l’activitat formativa al centre.
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